
 

Residentiële plaatsingen: 
 
Naast de reguliere plaatsingen op het SO heeft het SWV ook te maken met leerlingen die 
residentieel geplaatst worden. 
 
Dit kan zijn : 

• Plaatsing op Zuiderbos/Herlaarhof 

• Plaatsing op de Emiliusschool 

• Plaatsing op het MKD 
 
 
 1 :  Procedure Plaatsing en doorplaatsing op de combinatie: Zuiderbos/Herlaarhof  
  
Uitgangspunten:  
- Verwijzing naar Herlaarhof vindt plaats na verwijzing door een psychiater.  

- Potentiële hoofdbehandelaar vanuit Herlaarhof maakt de afweging of plaatsing op Herlaarhof in 
combinatie met een onderwijsplaatsing op Zuiderbos aan de orde is.  

- Plaatsing op Zuiderbos is altijd een residentiële plaatsing. Derhalve hebben we hier te maken met 
een plaatsbekostiging. (In de WEC is hierover een aparte regeling opgenomen in art. 71c lid 2 en 3. 
Het betreft plaatsbekostiging als de betreffende school, in dit geval Zuiderbos een 
samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met de residentiële instelling.)  
 
Op basis van deze uitgangspunten hoeft er geen triade gevormd te worden voor het SWV en hoeft er 
geen TLV afgegeven te worden. Is een TLV zelfs niet aan de orde. Een uitzondering dus binnen het 
SWV en binnen de verwijzingsprocedure naar SO.  
Vanuit de gemaakte afspraken binnen het samenwerkingsverband Helmond Peelland in het kader 
van Passend Onderwijs en zeker in het belang van de betreffende kinderen is het zaak om een aantal 
afspraken in deze te maken zodat duidelijk is wie de verantwoordelijkheid (Zorgplicht) heeft in de 
diverse fasen van behandeling van de geplaatste kinderen op de combinatie Zuiderbos/Herlaerhof.  
 

1) Herlaarhof ontvangt een signaal over en kind met psychiatrische problematiek waarbij mogelijk 
ook plaatsing op Zuiderbos aan de orde is.  

2) De potentiële hoofdbehandelaar (Herlaarhof!) heeft contact met de ouders en heeft in 
afstemming met de ouders contact met de reguliere school  

3) Afstemming/gesprek vindt plaats tussen de potentiële hoofdbehandelaar (Herlaarhof!), ouders en 
regulier onderwijs. Doelstelling van dit gesprek is afwegen wat de beste onderwijsplek is voor 
betreffende leerling in combinatie met de behandeling.  



4) De reguliere school meldt de mogelijke plaatsing van een leerling van de reguliere school op de 
combinatie Zuiderbos/Zwengel bij het betreffende bestuur en het SWV.  
 
Na stap vier volgen twee mogelijke routes:  
A: leerling blijft op het regulier onderwijs in combinatie met behandeling op Herlaarhof  
B: leerling wordt geplaatst op de combinatie Herlaarhof/Zuiderbos 
 
 
2. Plaatsing op de Emiliusschool 
 
Plaatsing geschiedt op basis van medische indicatie. Het SWV hoeft hier geen indicatie voor af te 
geven. 
Voor deze leerlingen wordt eenmalig een beschikking ( door DUO)  afgegeven met een onbeperkte 
looptijd. 
Deze leerlingen zijn immers aangewezen op het zeer specialistische onderwijsaanbod van deze 
school. 
 
3.plaatsing op het MKD 
 
Over het algemeen worden jonge leerlingen hier geplaatst rechtstreeks vanuit VVE of, na een zeer 
korte periode, vanuit de basisschool. 
Plaatsing geschiedt op medische indicatie. 
 
Wanneer een leerling op het MKD de leerplichtige leeftijd bereikt wordt het onderwijs verzorgd door 
een SO-school. Het SWV hoeft hier geen indicatie voor af te geven. 
 
4. Verlaten van een residentiële instelling. 
 
Wanneer een leerling de residentiële instelling verlaat wordt er altijd een beschrijving van de 
ondersteuningsbehoefte opgesteld. Er wordt geen specifieke vorm van onderwijs geadviseerd. 
 
We kennen twee trajecten. 

• Wanneer een leerling, voorafgaand aan de residentiële plaatsing, ingeschreven stond ( of 
aangemeld was ) bij een reguliere school, een SBO- school of een SO-school, dan gaat de 
zorgplicht terug naar die oorspronkelijke school ( c.q.: haar bestuur).  Daar wordt de 
afweging gemaakt of men zelf tegemoet kan komen aan de omschreven 
ondersteuningsvraag of dat men elders passende ondersteuning gaat zoeken. Deze school is 
dan ook verantwoordelijk voor een eventuele TLV-aanvraag, 

• Wanneer een leerling, voorafgaand aan de residentiële plaatsing, niet ingeschreven stond  
( of aangemeld was ) bij een reguliere school, een SBO- school of een SO-school, dan gaat de 
zorgplicht over naar het SWV.  De residentiële school geeft hierbij wel een advies voor 
plaatsing op een bepaalde vorm van onderwijs.  Zij is ook verantwoordelijk voor het 
opstarten van een eventuele TLV -procedure ( triade) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


